HERŠPICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj Zastupitelstva obce Heršpice
číslo 1/2012
Slovo starosty
Vážení občané,
jsou před námi Velikonoce, z církevních svátků
nejvýznamnější, vnímané jako svátek jara
s projevem veselí. Mrazivé počasí se mění
na teplejší, delší noci na kratší. Tradicí je
velikonoční mrskání děvčat pomlázkou upletenou
z mladých vrbových proutků, tedy „pomlazení“
nikoli „pomlácení“. Poté si chlapci odnášejí
pomlázku
v podobě
malovaného
vajíčka
symbolizující nový život. Velikonočnímu veselí
předchází postní doba.
Zastupitelstvo v této postní době na svém
zasedání projednávalo a schválilo rozpočet na rok
2012. Tak jak mráz potrápil přírodu i nás všechny,
tak mám pocit, že při sestavování rozpočtu nás
na příjmech potrápil mráz přicházející ze Strakovky
a na výdajích pro změnu pocit z přehřátí. Musím
ocenit zodpovědný přístup členů zastupitelstva při
schvalování tak důležitého dokumentu jako je
rozpočet. Pro heršpické zastupitelstvo zůstává
nadále prioritou rozvoj obce, a to jak v investičním,
tak v kulturně-společenském.
V letošním roce pokračuje příprava projektu na
odkanalizování se společnou ČOV, kde očekáváme
v měsíci dubnu vypsání dotačního titulu. Všichni
doufáme, že naše žádost bude úspěšná. Obec
využila možnost čerpat dotace na projekt „Třešňová
alej Široká“, jedná se o výsadbu stromů a ostatních
dřevin. Pokud budeme úspěšní v žádosti o podporu,
budeme akci realizovat na podzim a věřím, že se
budete moci aktivně zapojit i vy.
Dále opravíme vstupní schody do školy a
dovybavíme školní kuchyň o konvektomat a myčku
nádobí. Školní zahradu doplníme o herní prvky.
Zastupitelé pamatují i na rozšíření kolumbária.
Dovolím si vás touto cestou požádat o pomoc pokud znáte šikovného zedníka se smyslem pro
detail, doporučte. Předem děkuji. V nejbližších
týdnech se pustíme do opravy topení v sále
kulturního domu, kde odstraníme radiátory
umístěné pod luxfery a nainstalujeme nový zdroj

tepla, tzv. „saharu“, na místě ventilátoru ve
štítu. Zastupitelé při sestavování rozpočtu
nezapomněli na příspěvek pro prvňáčky, pro
místní organizace i církve. Taková investice je
určitě správná, protože se nám vrátí v
činorodém společenském dění. První výsledky
se již dostavily v podobě mysliveckého plesu,
dětského karnevalu, ostatků nebo heršpického
koštu pálenek. Na další akce a překvapení
našich spolků a sdružení se určitě všichni
těšíme.
Jaro je čas úklidů jak doma, tak venku. Tímto
vás chci pozvat k účasti na „Velkém jarním
úklidu“. Nejaktivnější organizací na této akci
jsou pravidelně myslivci. Termín akce
stanovíme po dohodě a dle počasí a včas
oznámíme. Určitě jste zaznamenali nové
popelnice na svoz bioodpadu. Je to další krok ke
zlepšení našeho životního prostředí. A jak bude
úspěšný, to záleží jen na nás.
Na katastru obce bylo odchyceno 14 psů,
které jejich majitelé odložili většinou u lesa.
Zásluhou manželů Šumberových na Jalovém
dvoře se podařilo dvanácti nalezencům najít
nové pány. V obci je zase problém volně
pobíhajících psů, kteří někdy napadnou i
dospělého nebo dítě. Reakce majitelů psů jsou
někdy tak zarážející, že je nutné věc řešit
přestupkovým řízením.
Z jarního probouzení jsem se dostal do
běžných starostí kolem nás, a tak mi závěrem
dovolte popřát děvčatům pořádné „pomlazení“,
chlapcům bohatou pomlázku a nám všem
radostné Velikonoce.
Jiří Ziegler

Usnesení ZO Heršpice č. 8
ze dne 29. 02. 2012
Usnesení č. 08/01
Zastupitelstvo obce Heršpice schvaluje program
zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Pro: sl. Chytilová Tereza, p. Jakubčík Radim, Mgr.
Ševčíková Jana, p. Ziegler Jiří, p. Jeřábek Miloslav,
Ing. Halová Marcela, pí. Bedřichová Marie
Usnesení č. 08/02
Zastupitelstvo obce Heršpice určuje zapisovatele pí.
Kosařovou Helenu, ověřovatele zápisu pí.
Bedřichovou Marii a p. Jeřábka Miloslava,
navrhovatele usnesení Ing. Halovou Marcelu a p.
Jakubčíka Radima.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/03
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/04
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012; příjmy dle
položek a výdaje dle paragrafů.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/05
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje inventarizace majetku obce Heršpice
k 31.12. 2011.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/06
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci
Fondu solidarity Evropské unie, Smlouva č.
012074/12/ORR. Dotace ve výši 543.386,- Kč.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/07
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Kupní smlouvu s manželi Ing. Rudolfem
Zemánkem a pí. Vladimírou Zemánkovou, oba
bytem Hochmanova č.p. 2171/2, 628 00 Brno-Líšeň
na část pozemku p.č. 664a, zastavěná plocha, dle
geometrického plánu č. 473-128/2011 o výměře 49
m2 za cenu dohodou celkem 41 650,- Kč. Náklady
spojené s převodem vlastnických práv hradí

kupující.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/08
Usnesení č. 08/08a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje akci „Třešňová alej Široká“ a
pověřuje starostu obce k úkonům podání
žádosti.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/08b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Smlouvu o dílo na akci ,,Třešňová alej
Široká“ se zhotovitelem Paměť krajiny s.r.o., se
sídlem Mánesova 9/55, 612 00 Brno,
IČO:29306922 v rozsahu 78 953,- Kč s DPH a
zplnomocňuje k podpisu smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/09
Usnesení č. 08/09a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání
s odpadem – skleněné obaly dne 29.12.2006
s akciovou společností RESPONO, a.s., se
sídlem Cukrovarská 486/16, 686 01 Vyškov.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/09b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 5/sep.
papír z komunálního odpadu ze dne 23.11.2001
s akciovou společností RESPONO, a.s., se
sídlem Cukrovarská 486/16, 686 01 Vyškov.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/09c
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o provádění
svozu a nakládání se směsným odpadem
z komunálního odpadu ze dne 31.12. 2001
s akciovou společností RESPONO, a.s., se
sídlem Cukrovarská 486/16, 686 01 Vyškov.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/09d
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
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schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 16/sep.
plasty o
nakládání
s odpadem
vytříděný
z komunálního odpadu ze dne 04.05.2000
s akciovou společností RESPONO, a.s., se sídlem
Cukrovarská 486/16, 686 01 Vyškov.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje k podpisu
smlouvy starostu obce.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/10
Usnesení č. 08/10a
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání bere na
vědomí:
 Zprávu o bezpečnostní situaci v obci
Heršpice v roce 2011
 Informace k přípravě výstavby ČOV
 Informace k Tříkrálové sbírce – 17 109,- Kč
 Informaci k připravovanému jarnímu úklidu
na katastru obce
 Informaci k nutné opravě topení v sále
kulturního domu
 Informaci k zahájení svozu a likvidaci
bioodpadu od 13.4. 2012 a rozmístění
popelnic na bioodpad v obci
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 08/10b
Zastupitelstvo obce Heršpice po projednání
schvaluje nové webové stránky obce Heršpice.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

VZKŘÍŠENÍ NEBO PROBUZENÍ ?
Velikonoce jako svátek Kristova vzkříšení a
jarní probouzení se přírody – souzní nám tyto dvě
věci? Neměly by. Jaro přichází každoročně, i když
mnohdy nenadále a v posledních letech stále
s neobvyklejším počasím – a zvlášť zemědělci se
z toho vůbec neradují. Přes to vše my už se
neobáváme, že by jaro nepřišlo vůbec, jak tomu
bylo u většiny pohanských náboženství. I když
pokazíme v životním prostředí kdeco, jaro přece
v nějaké formě přijde. Jsme si tím jisti. Jaro se
cyklicky vrací každý rok, a i když můžeme říci, že
ty všechny krásy jara jsou Božími dary a že nám
Bůh zaslíbil, že se jara každoročně dočkáme, nemá
toto „oživení přírody“ s oslavou křesťanských
Velikonoc tak mnoho společného. Pro nás se o
Velikonocích
stalo
něco
jednorázového,
neopakovatelného, co si každého roku připomínáme
slavením těchto svátků. Byl vzkříšen Ježíš Kristus,
Boží Syn, který před tím zemřel potupnou smrtí za
každého z nás. Nebyl jen probuzen ze spánku, ale
byl vzkříšen. To je něco zcela jiného, než je
každoroční probuzení, jaké vidíme kolem sebe

v přírodě.
Lidé si s návratem jara spojovali vždy
návrat „lepších časů“. Po studené a nejisté zimě,
přichází oživení, krása v rozpuku a tím i příslib
úrody. Je to ztělesnění naděje, že po zlém čase,
zase přijde čas dobrý a nadějný. Příroda nám tak
potvrzuje i naši častou životní zkušenost.
Křesťanské slavení Velikonoc spadá
více méně do stejného času jako dříve pohanské
svátky jara. Sdílí s nimi společné téma života a
naděje, ale jejich zdroj vidí jinde, mimo přírodní
koloběh. Zdroj života a síly vidíme o
Velikonocích v jedinečné události Kristova
vzkříšení. Právě to, že byl Kristus vzkříšen a
přemohl smrt, je obrazem Boží lásky, která
daruje život prohrávajícím, nevitálním a
odepsaným. Víra se odvažuje věřit na věci
nepravděpodobné, na věci přicházející mimo
očekávání. Víra nevyhlíží žádostivě, až se kolo
osudu pootočí, až vzejde slunce. Víra sází na to,
že Bůh se přiznal i k prohrávajícím nebo i
unaveným nebo k těm, kteří hledají naději do
budoucna i navzdory zlým časům.
Radujme se z jarního vánku a teplých
slunečních paprsků. A mysleme na to, že i těm,
kterým slunce nesvítí, nabízí se o Velikonocích
zdroj naděje. Bůh nám tím, že vzkřísil Ježíše
Krista, nabízí naději pro všední dny – pro ty
radostné i neradostné – a navíc naději vzkříšení
i pro nás.
Mgr. Jarmila Řezníčková, evangelická farářka

Velikonoce – slavnost Kristova
zmrtvýchvstání
Jedním z nejkrásnějších svědectví o Ježíšově
zmrtvýchvstání je známý velikonoční pozdrav
východních křesťanů: „Kristus vstal z mrtvých –
vpravdě vstal z mrtvých!“ V tomto pozdravu
není možné přeslechnout slovo „vpravdě“, které
chce ručit za vztah víry ve vzkříšení k samotné
skutečnosti. Událost vzkříšení Krista není ani
podvodem, ani zdáním, rovněž se nejedná o sen
nebo přelud. Takové je společné svědectví
Nového zákona, které ve svých rozmanitých
výpovědích vyjadřuje nepochopitelnost této
samotné události. Ježíšův příběh neskončil
s konečnou platností potupnou smrtí na kříži,
nýbrž došlo k události, která zcela změnila
situaci. Odpověď víry na tuto událost byla
zpočátku spíše váhavá a byla zastřena
pochybnostmi, jak je zřejmé z výpovědi Nového
zákona. Později se ale stala stále jasnější a
jednoznačnější ve formulaci vyznání: „Kristus
vstal z mrtvých, vpravdě vstal z mrtvých“.
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Toto vyznání se stává apoštolům tak vážnou
skutečností, že se mu přímo oddávají radikální
změnou svého života a jsou připraveni i
k mučednické smrti. Závažnost otázky pravdivosti a
skutečnosti vzkříšení vyjadřuje apoštol Pavel
neslýchaným způsobem: „A jestliže Kristus nebyl
vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i
vaše víra“ (1 Kor 15,14).
Tento biblický citát vyjmenovává základní dva
aspekty velikonočního poselství: zvěst a víru.
Událost zmrtvýchvstání je třeba chápat v určité
souvislosti. Není přístupná libovolným způsobem
jako třeba nějaký přírodní objekt nebo historický
jev, na které je možné s odstupem nezaujatě
nahlížet. Tato událost se dovolává víry a
zprostředkuje se v osobním svědectví.
Proč je tomu tak? K tomu poskytuje Nový zákon
jednoznačnou odpověď. Ve velikonočním příběhu
se nejedná o události v naší režii, nýbrž o Boží
iniciativu, nejedná se o možnost lidskou, ale o
skutečnost Boží. Apoštol Tomáš, který je zprvu
pochybujícím svědkem velikonočních událostí,
vyznává tváří v tvář Ježíšovi Zmrtvýchvstalému:
„Můj Pán a můj Bůh“ (Jan 20,28). Boha však
nejsme schopni jednoznačně vystihnout. Není
možné být objektivními diváky, kteří by jím chtěli
disponovat. Věříme v Boha vzkříšení, avšak
nevidíme ho. Událost zmrtvýchvstání je zvěstí,
která vyžaduje odpověď víry.
Tuto odpověď by neměli křesťané nikdy zůstat
dlužni. Apoštolové ji v žádném případě dlužni
nezůstali. Pro apoštoly Ježíšovo zmrtvýchvstání
nebylo žádným izolovaným zázrakem, ale mělo své
následky. Stali se svědky a služebníky
Zmrtvýchvstalého.
Velikonoční
zkušenost
s Ježíšem učedníci pochopili jako důkaz a zaslíbení,
že „síla osudu“, moc smrti, je prolomena. Skrze
Ježíšovo zmrtvýchvstání přichází veliká radost do
celého světa: Ukřižovaný Ježíš vstal vskutku
z mrtvých pro naši spásu!
Křesťané věří, že Ježíš Kristus žije a že sdílí svůj
život se všemi, kdo v něho věří. Věří, že
Zmrtvýchvstalý je pramenem naděje pro všechny a
že na konci svého života nenaleznou prázdnotu, ale
Boží plnost, nenaleznou tmu, ale světlo. Ježíšovo
zmrtvýchvstání je tedy pravým srdcem křesťanské
víry. Každá neděle připomíná a velebí Boha, že
vzkřísil svého Syna o Velikonocích.
Kéž prožijeme nastávající Velikonoce jako
svátky radosti a smíme zakusit blízkost milujícího
Boha, který neposlal svého Syna na svět, aby svět
soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen (Jan 3,17).
doc. Petr Mareček, farní vikář

Zprávičky ze školky
Dne 21.2. proběhl ve školce „Maškarní
karneval“. Užili jsme si spoustu zábavy, her,
soutěží
a
veselý rej
byl
zakončen
minidiskotékou. Nejoblíbenější aktivitou tohoto
dne byl tanec se slonem.

Začátkem března zavítalo do školy již
podruhé divadlo z Hradce Králové s pohádkou
„O veverce Zrzečce“. Předškolní děti vyjely
první jarní den do kina Jas ve Slavkově, kde
zhlédly soubor pohádek s názvem „Hrnečku
vař“.
I ve školce je jaro v plném proudu. Je to
znát z výzdoby, výrobků, obrázků, ale i
básniček a písniček, které se děti učí. A že
máme opravdu šikovné děti, svědčí o tom fakt,
že při poslechu naší státní hymny, která se jim
ihned zalíbila, projevily zájem se ji naučit. Je
hezké slyšet děti zpívat: „a to je ta krásná země,
země česká domov můj....“
Maminky se mohou těšit na oslavu DNE
MATEK, která proběhne v MŠ v polovině
května. Učíme se básničky, písničky a starší děti
pilně nacvičují pohádku „Sedm princezen a
drak.“
Učitelky MŠ

Český svaz chovatelů
Návrh činnosti na rok 2012:
 Podporovat nadále mladé chovatele
(podpora výstavní činnosti, vakcinace,
tetování, předávání zkušeností - zvát je
na různé vzdělávací akce)
 Účastnit se okresních soutěží, výstav
 V případě, že bude v Heršpicích opět
dětský den, jarmark a jiné akce,
zorganizovat propagační výstavku
 Provést údržbu výstavních klecí - nátěr a
oprava pletiva
Dále bylo členy navrženo ustanovit př. Zdeňka
Ševčíka čestným členem.
Zdeněk Dobeš, chovatel
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Český zahrádkářský svaz Heršpice
Každé pondělí ve 14:00 hodin probíhá
v kulturním domě Zahrádkářské setkání seniorů,
kde se v současné době věnujeme výrobě dekorací
s velikonoční tématikou a přípravě letošní podzimní
výstavy, která se bude konat ve dnech 22. a 23.9.
2012 ve Slavkově a ve dnech 28. – 30.9. 2012
v Heršpicích.

Pro osvěžení herních taktik jsme
sehráli tři přátelská utkání s Němčanami,
Nížkovicemi a potom jsme zavítali do
Habrovan. Osobně doufám, že každý z hráčů
k přípravě přistoupil svědomitě a že fanoušci
našeho týmu zažijí při našich fotbalových
utkáních krásnou podívanou. První zápas
sezóny se konal 1.4. v Bošovicích. Níže uvádím
seznam domácích zápasů našich týmů.
Přípravka:
➔ So 21.4. 14:00 – Heršpice : Křenovice
➔ Ne 13.5. 14:30 – Heršpice : Šaratice
➔ Ne 27.5. 14:30 – Heršpice : Otnice
➔ Ne 10.6. 14:30 – Heršpice : Habrovany
Muži:





Prosíme tímto občany, zda by také
nepřispěli svými výpěstky ovoce, zeleniny, květin a
bylinek. Bližší podrobnosti budou včas zveřejněny.
Předem děkujeme.
Dovolujeme si Vás pozvat v neděli
22.4.2012 na zájezd do přírodního ráje Bystrovany
a na jarní Floru Olomouc. Zájemci se mohou
přihlásit u paní Radky Maláčové (tel.:
544 222 728). Předpokládaná cena zájezdu je 200,Kč.
Přejeme Vám krásné prožití svátků
velikonočních, mnoho sluníčka a radosti
z probouzející se přírody.
Rada: Jak na padlí angreštu
Na padlí angreštu platí obyčejný kypřící prášek do
pečiva. Stačí rozmíchat 3 balíčky kypřícího prášku
a 50 ml řepkového oleje v 5 l vody. Vzniklým
roztokem každé 2 týdny angrešt – nejlépe od května
– stříkáme. Stačí 5 – 8 postřiků do roka a plody
zůstanou čisté.
Radka Maláčová, zahrádkářka

Tělovýchovná jednota Heršpice
Zdravím všechny sportovní přátele.
Máme tu rok 2012. I když je teprve začátek
dubna, už se toho mnoho stihlo a událo. Hned po
Vánocích začala jarní příprava našeho fotbalového
mužstva. Každé pondělí jsme jezdili do Rousínova
do velké haly, kde byly tréninky zaměřené hlavně
na vytrvalostní a herní dovednosti. Ve čtvrtek
potom pokračovala příprava v sále kulturního domu
v Heršpicích posilovací částí jarní přípravy.



Ne 8.4. 15:30 – Heršpice : Vážany „B“
Ne 29.4. 16:00 – Heršpice : Němčany
Ne 13.5. 16:30 – Heršpice : Zbýšov
Ne 27.5. 16:30 – Heršpice : Slavíkovice
Ne 10.6. 16:30 – Heršpice : Hodějice

V polovině února jsme opět uspořádali
dětský karneval, který se velice vydařil. Děti
byly nadšené z her a soutěží, ale i z masek, které
celou akcí provázely. Ani děti se nedaly
zahanbit a v kulturním domě byla po celé
odpoledne k vidění skvělá přehlídka nádherných
masek.
Konec masopustu naše obec oslavila
18.2. průvodem masek po dědině. Letos se nám
podařilo zamluvit včas i muzikanty, takže jsme
masopustní veselí oslavili tak, jak se na Moravě
patří - s písní na rtech. Tímto bych chtěl
poděkovat všem, kteří se na zmíněných dvou
akcích podíleli jak účastí, tak organizačně.
Na závěr bych chtěl pokojné a
bohabojné občany upozornit, že svatá stolice
Římsko-katolické církve vyhlásila opět na den
30.4. hon na čarodějnice. Prosíme tedy všechny
čarodějnice, nechť se shromáždí dobrovolně
v uvedený den k hranici na hřišti místního
fotbalového klubu, kde budou po zásluze
upáleny. Přesný čas samotného upálení bude
vyhlášen obecním rozhlasem, případně vyhlášen
obecním bubeníkem, pokud zrovna nepůjde
proud. Pro děti budou připravené opět čarodějné
hry a najde se i nějaký mls.
To by bylo asi vše, co jsem Vám chtěl
říct. Tak přeji za sebe i za celý fotbalový klub
krásné jaro, pěkné Velikonoce a těším se, že se
přijdete podívat na některé z našich utkání.
Ing. Vylam Lubomír, předseda TJ
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Pozvánka od MC Ententyky

Všechny stárky, sklepníci a naše malá
stárečka Vás srdečně zvou na BABSKÉ HODY,
které se budou konat v sobotu 19. května 2012.
Opět nás v případě pěkného počasí čeká průvod
obcí, předání hodového práva, vyzvednutí stárečky
a tančení se stárečkou. Vrcholem průvodu bude
zatančení Slovenské besedy před kulturním domem.
V případě deště bude pouze předáno právo a beseda
bude tančena až večer. Předprodej vstupenek bude
od 30. dubna v trafice u paní Simony Novotné.
K tanci i poslechu bude hrát známá dechová kapela
Mistříňanka, která bude doprovázet stárky i při
průvodu obcí.
Stále je možnost se přidat ke stárkám.
Tančení besedy není podmínkou. Zároveň stárky
vítají mezi sebe další nové sklepníky. V případě
zájmu můžete volat paní Aleně Jeřábkové, tel.:
724 817 268. Těšíme se na společný večer.
MC Ententyky

Archiv fotografií naší obce
Součástí každé obecní kroniky je archiv
starých fotografií, map, pozvánek či článků z novin.
Zatím všechny tyto dokumenty uchováváme
v papírové podobě a ukládáme do krabic.
Už teď připravujeme tyto dokumenty pro
elektronickou archivaci a zpřístupnění pro širokou
veřejnost na webových stránkách.
Hledáme proto fotografie starých Heršpic,
zbouraných a přestavěných domů, zaniklých koutů
a vykácených alejí a stromů.
Na druhou stranu budeme archivovat i
současné Heršpice s novými domy, opravenými či
přestavěnými.
Prosím Vás o zapůjčení těchto fotografií,
všechny v pořádku vrátím. Fotografie noste prosím
na obecní úřad. Předem moc děkuji a těším se na
další spolupráci.
Jana Ševčíková, kronikářka obce

67. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
Dne 28. dubna 2012 si připomeneme
67. výročí osvobození obce Heršpice sovětskou
armádou. Položením věnce u pomníku padlých
v první a druhé světové válce a položením kytice u
pomníku sovětských letců uctíme památku
obětí druhé světové války.

Informace obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že dne 13.dubna
2012 proběhne první svoz sběrných nádob
na bioodpad. Další svozy budou probíhat vždy
ve stejný den (tj. v pátek) v lichém týdnu.
Vyzýváme občany, aby nedávali pytle
s odpadem ke sběrným nádobám bioodpadu.
Svoz bioodpadu je pouze z nádob.
Respono ve spolupráci s obecním
úřadem Heršpice pro Vás zajistili sběr a odvoz
nebezpečného odpadu a elektrozařízení, který
proběhne v sobotu 14. dubna 2012 od 8:00 h do
8:30 h před obecním úřadem.
Kulturně - školská komise na základě
požadavků od rodičů provedla průzkum zájmu o
školní klub v příštím školním roce. Bylo
rozdáno celkem 30 lístků, a to rodičům žáků
první až třetí třídy ZŠ a rodičům předškoláků.
Navráceno bylo celkem 24 lístků.
Po vyhodnocení požadavků a následném řešení
budete informováni. V měsíci dubnu proběhne
výběrové řízení na místo vychovatelky ve
školním klubu.

2. ročník koštu domácích pálenek
Dne 17. března 2012 se v Heršpicích
uskutečnil 2.ročník heršpického koštu domácích
pálenek. K tanci a poslechu hrála krojovaná
cimbálová muzika ,,Rubáš“ z Buchlovic.
Modré ovoce
1. místo – Štrublík Jakub, Letnice
2. místo – Jeřábek František, Heršpice
3. místo – Matoušek Jan, Otnice
Letní ovoce
1. místo – Dostál Jan, Heršpice
2. místo – Hrdová Eliška, Heršpice
3. místo – Knesl Karel, Heršpice
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci
s obecním úřadem Heršpice pořádají pro děti a
mládež ,,Velikonoční závod koloběžek a
odrážedel“ v sobotu 7.dubna 2012 v 17:00
hodin ve Skalce. Přilba nutná! Srdečně jsou
zváni i rodiče. V případě nepříznivého počasí se
akce nekoná.
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Košt domácích pálenek

Ostatkový průvod

Dětský karneval
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Společenská kronika
 Opustili nás
Ambrozová Judita
Jeřábková Jarmila, Heršpice 167
Nečasová Libuše
Šimeček Miroslav, Heršpice 146
Šmerda Jiří, Heršpice 4

2012
Od občanů v Heršpicích vybrali koledníci
v letošním roce příspěvek ve výši 17 109,- Kč.
Děkujeme všem, kteří do této tříkrálové sbírky
přispěli.

Narodili se
Braun Jakub, Heršpice 306
Brázdová Zuzana, Heršpice 277
Dopitová Linda, Heršpice 269
Horych Radek, Heršpice 225
Jelínek Ondřej, Heršpice 30
Kuchta Jakub, Heršpice 307
Novotná Sophie, Heršpice 213
Plchot Tomáš, Heršpice 298
Dožívají se
60 let
Uhlíř Stanislav, Heršpice 31
Zavadil Miroslav, Heršpice 215
65let
Jakubčík Zdeněk, Heršpice 162
Maláčová Jarmila, Heršpice 57
Mašijová Marta, Heršpice 59
Spáčilová Vítězslava, Heršpice 40
Ševčíková Pavla, Heršpice 139

Příjemné prožití svátků
velikonočních a krásné jarní dny
plné sluníčka vám přeje starosta a
zaměstnanci obecního úřadu.

70 let
Jeřábek Jan, Heršpice 12
Novotná Anna, Heršpice 128
75 let
Ševčík Bohumil, Heršpice 50
85 let
Dunajová Josefa, Heršpice 197

Všem jubilantům gratulujeme.
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